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Det er duket for kommunesammenslåinger og
store reformer i velferdsstaten. Aldri har behovet for
dyktige ledere vært større.

Godeledere
avgjørvelferdsstatensframtid
Kronikk

ESPEN
LEIRSET,

påtroppende
programansvarlig
for MPA-studiet
ved Hint

OLA
OTTESEN,

programansvarlig
for MPA-studiet
ved Hist

V

elferdsstaten er ikke
lenger bærekraftig, sa
den nederlandske
kongen Willem
Alexander i sin trontale forrige
uke. Han talte på vegne av den
nederlandske regjeringen, og
det store spørsmålet er om den
europeiske velferdsstaten har
sine beste dager bak seg.
Samtidig sitter fire partiledere i
Oslo og tegner kommunekartet
på nytt. Det er ikke lang tid
siden 22. juli-kommisjonens
rapport fortalte oss at det
fortsatt er behov for store
endringer i norsk forvaltning,
etter 20 år med bølger av
reformer med merkelappen
New Public Management.
Offentlig sektor har med andre

ord søkelyset på seg som aldri
før. Det ser ikke ut til at
endringstempoet vil avta i de
nærmeste årene.
Denne utviklingen gjør
behovet for kompetent ledelse
enda større. Offentlig sektor vil
ikke være i stand til å
gjennomføre svære reformer i
årene som kommer uten at de
klarer å beholde og rekruttere
de beste lederne.
Denne uka fikk våre studenter
på Master of Public
Administration-kurset (MPA)
kake i auditoriet. Studiet tilbys
av Høgskolen i Nord-Trøndelag
(Hint) og Høgskolen i
Sør-Trøndelag (Hist) i
samarbeid med Copenhagen

l

Business School. Våre studenter
overføres underveis i studiet til
København, der de gjør ferdig
studiet og får en MPA-grad fra
Copenhagen Business School.
Denne MPA-graden har blitt
kåret til den femte beste i
Europa i siste kåring fra
Paris-baserte Eduniversal
Ranking, som rangerer 1000
Business Schools i hele verden
og 4000 masterprogrammer.
Det er vi selvsagt veldig glad for,
spesielt siden rankingen både
tar hensyn til studiets
omdømme blant de som
rekrutterer våre kandidater og
blant fagfolk fra andre
universiteter, lønnsnivå blant
kandidatene når de er ferdige og
tilfredsheten til studentene selv.

En ny tid: De borgerlige partiene har signalisert endringer i kommunestruk-

turen. «Denne utviklingen gjør behovet for kompetent ledelse enda større.
Offentlig sektor vil ikke være i stand til å gjennomføre svære reformer i årene
som kommer uten at de klarer å beholde og rekruttere de beste lederne,» skriver
kronikkforfatterne. Foto: FREDRIK VARFJELL/ NTB scanpix

en av Europas ledende
mastergrader innen offentlig
ledelse med utgangspunkt i
Trøndelag?
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Copenhagen Business School

Derfor sier vi til oss selv, som

gode fotballtrenere gjør når de
har hatt suksess i Europa, at det
er en karamell vi skal suge på i
en dag eller to. Så skal vi se
videre framover mot neste
kamp. For vår del gjelder det
studentene som tas opp i høst,
som kan forvente en ytterligere
kvalitetsforbedring av
studieprogrammet. Vi ruster
også opp Alumni-foreningen,
som vi tar sikte på skal gi ferdige
studenter mulighet til jevnlig
faglig oppdatering karrieren ut.
I år er det 15 år siden

MPA-studiet startet opp.
Hvilken betydning har det at
350 norske ledere har kunnet ta
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«Vi mener
det har
vært en
riktig strategi av Hint
og Hist å
satse på
utdanning
av ledere i
offentlig
sektor.»

setter harde kvalitetskrav til
institusjonene de samarbeider
med, naturligvis også til Hint og
Hist. For 15 år siden var vårt
MPA-studie en temmelig enslig
svale i dette markedet. Nå er det
konkurrenter ved mange
høgskoler. MPA-studiet skiller
seg ut ved å ha en tydelig
europeisk profil integrert i
studiet. Det er naturlig når
graden som tilbys kommer fra
en europeisk ledende
handelshøgskole. Derfor har
studiet samlinger i flere byer,
blant annet København,
Maastricht og Krakow i tillegg
til studiereise til Brussel.
Fagfolk fra universiteter i hele
Europa benyttes i studiet.
Dette gjør at blikket til
studentene løftes ut over
åkerlandskapet på Innherred og
Byneset. Vi tror det er
avgjørende at ledere i offentlig
sektor vet hva som beveger seg i
offentlig sektor også utenfor
Norges grenser, når de skal ta
best mulig beslutninger på
vegne av fellesskapet i årene
som kommer.

E-post:
kundeservice@adresseavisen.no
Telefax: 72 50 11 15

Vi mener det har vært en riktig

strategi av Hint og Hist å satse
på utdanning av ledere i
offentlig sektor. Endringene i
offentlig sektor har vært svært
store de siste årene. Men det kan
se ut som vi bare har sett
begynnelsen på endringene. Det
gjør behovet for utdannelse av
ledere stadig større.

Samarbeidet med Copenhagen

Business School har ført til en
kraftig opptrapping av
forskerkompetansen ved våre
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høgskoler. Ti doktorgrader er
produsert som følge av
samarbeidet, samt to
professorater. Det
internasjonale studiesamarbeidet fører også forskere
sammen, og har resultert i flere
bokpublikasjoner. Utgivelsen av
den siste,«Public Management
in the 21st Century: Trends,
Ideas and Practises», ble
markert forrige uke i en større
internasjonal konferanse med
ledere og forskere fra hele
Europa på Stiklestad.
Samarbeidet har også ført til
prosjektet Regional
Utviklingsledelse, der ledere
som er sentrale for utviklingen
av Trøndelag som region deltar.
Det er vanskelig å se for seg
dette prosjektet uten den
internasjonale mastergraden
som ble startet opp for 15 år
siden.
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